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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan implementasi secara sistematis
dan sinkronisasi antara program pendidikan perkuliahan dengan program
penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di
dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. PKL sebagai sarana
mengaktualisasi diri terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill
atau hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu
perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan
beberapa kegiatan pelaksanaan kerja di CV.Lampung Selaras Dinamis Bandar
Lampung selama 2 bulan yang terhitung pelaksanaannya yaitu pada 20 Juli 2020
sampai dengan 20 September 2020.
Penempatan PKL pada kantor CV Lampung Selaras Dinamis Bandar
Lampung sebagai staff administrasi yang dimana kegiatan nya meliputi kegiatan
prosedural dalam kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang advertising yaitu
penyedia jasa periklanan. Pelaksanaan PKL telah menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan bagi penulis mengenai pemberkasan pengurusan izin mengelola
data perusahaan serta melakukan perhitungan dan pengarsipan . Selain itu juga
penulis berusaha mempraktikkan kemampuan yang telah didapatkan dibangku
perkuliahan ke dalam lingkungan kerja dan dapat menerapkan kedisiplinan dan
sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
PKL telah menjalin hubungan kerja sama antara pihak universitas
teknokrat Indonesia dengan CV Lampung Selaras Dinamis dimana hubungan
kerja sama bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Kegiatan PKL ini memberikan
ruang bagi penulis untuk menerapkan kualitas dan mutu pendidikan yang
diberikan selama pembelajaran di Universitas Teknokrat Indonesia. Pada
kegiatan PKL ini penulis mampu menjalankan dalam kegiatan perusahaan
dengan baik dan benar.
Kata Kunci : CV lampung Selaras Dinamis, PKL, Staff administrasi.

x

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) baru saja meraih status sertifikat
akreditasi dengan predikat “Baik Sekali” yang membuktikan bahwa Universitas
Teknokrat Indonesia yang sangat mengedepankan kualitas bagi para mahasiswa
dengan ini Praktik Lapangan Kerja (PKL) menjawab tantangan dunia kerja. Objek
kajian program PKL adalah menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan
di bangku perkuliahan ke instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL. Dalam rangka menunjang aspek keahlian profesional UTI telah
menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap, namun
sarana dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian professional
secara teori saja. Dalam dunia kerja nantinya dibutuhkan keterpaduan antara
pengetahuan akan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan
pelatihan praktik di lapangan guna memberikan gambaran tentang dunia kerja
yang sebenarnya .
PKL merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan dimana mahasiswa
secara langsung mempraktikkan ilmu yang telah di dapat di dunia perkuliahan di
visualisasi kan di dunia kerja. (Atmawati, Samsudi, & Sudana, 2017).
dilaksanakan di industri ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa
dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut, yang nantinya
dapat digunakan untuk pengembangan profesi. Pada tahun 2020 Jurusan Sistem
Informasi

Universitas

Teknokrat

Indonesia

mengadakan

PKL

bagi

mahasiswa/mahasiswi selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020
sampai dengan 20 September 2020. PKL tersebut dilaksanakan pada perusahaanperusahaan maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa/mahasiswi juga
diberi kebebasan dalam menentukan tempat PKL tersebut.
Pada kegiatan PKL penulis di tempatkan di CV Lampug Selaras Dinamis
Bandar Lampung sebagai tempat pelaksanaan PKL karena penulis sudah bekerja
pada perusahaan ini. Kegiatan proses bisnis yang ada di CV Lampung Selaras
dinamis yang bergerak di bidang Advertising atau periklananan. Periklanan
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(advertising) adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personal tentang
gagasan, barang atau jasa, yang dibayar oleh satu sponsor/pihak tertentu. Dalam
perusahaan yang kecil, periklanan ditangani oleh seseorang dalam departemen
pemasaran yang bekerja dengan agen periklanan, sedangkan di perusahaan yang
besar ada departemen periklanan tersendiri dimana manajer departemen
periklanan tersebut bertanggung jawab pada direktur marketing . (Tommy, 2019)
sedangkan arti iklan sendiri adalah Iklan menurut Rhenald Kasali ( 2000 ) ialah
pesan dari produk, jasa atau ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui
suatu media yang di arahkan untuk menarik konsumen. Berdasarkan pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah pesan yang disampaikan kepada
masyarakat melalui bantuan media, menyinggung media promosi, promosi dapat
dilakukan melalui bantuan media-media publik, seperti radio, televisi, dan media
cetak (Nila Kasuma Dewi, Gus Andri, Sepris Yonaldi, & Manajemen,
2012).Kegiatan yang penulis lakukan sesuai dengan beberapa mata kuliah yang di
ambil dan pelajari dalam program S1 Sistem Informasi di Universitas Teknokrat
Indonesia seperti mata kuliah sistem informasi manajemen,sistem informasi
akuntansi,dasar-dasar akuntansi,perpajakan,dan design grafis dimana sangat
berkaitan erat dengan kegiatan administrasi perusahaan CV Lampung Selaras
Dinamis.

1.2 Tujuan PKL
Tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain :
1. Kegiatan PKL akan memberikan pendidikan dan pengalaman berupa
etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain.
2. Menerapkan ilmu yang didapat baik secara teori atau praktik,mampu
menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama
perkuliahan ke dalam dunia kerja dan menambah pengetahuan tentang
bagaimana proses kerja yang ada di lapangan sesungguhnya.
3. Menambah wawasan dalam bekerja di bidang dalam suatu perusahaan
dalam menggunakan sistem informasi secara visual.
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1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah :
1.3.1 Bagi Penulis
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Penulis adalah :
1.

Memperbanyak relasi di dunia kerja untuk mempermudah mencari
pengalaman kerja.

2.

Melatih keterampilan, disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatif,
motivasi kerja, kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi.

3.

Menggabungkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di
Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.

4.

Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja
dan berinteraksi dengan instansi calon pengguna lulusan dengan cara
mengamati, mengenal dan memahami permasalahan yang dijumpai di
perusahaan.

5.

Meningkatkan pola berpikir yang kritis dalam menghadapi masalahmasalah didalam melakukan pengambilan keputusan pekerjaan.

1.3.2 Bagi Universitas
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Universitas adalah :
1.

Universitas dapat

meningkatkan kualitas yang baik bagi lulusan

almamater Universitas Teknokrat Indonesia melalui PKL dimana
menjadi tolak ukur terhadap pemahaman materi materi yang telah di
ajarkan di universitas.
2.

Menjalin kerjasama antara Universitas dengan perusahaaan dengan
begitu Universitas akan lebih dikenal didunia industri/kerja secara
kompeten.

1.3.3 Bagi Instansi
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Instansi adalah :
1.

Membantu instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami
dan membantu meringankan pekerjaan intstansi.
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2.

Adanya saran yang membangun dari mahasiswa yang bisa dijadikan
inovasi baru untuk perusahaan pada masa PKL dan sesudah PKL.

3.

Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di instansi dalam
memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan
PKL yang turut menjadi partisipan pembangunan pendidikan di
indonesia.

1.4 Tempat PKL
Kegiatan PKL yang dilaksanakan di CV Lampung Selaras Dinamis Bandar
Lampung, berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No.41 ,Tanjung Raya Bandar
Lampung 35128, Telp: (0721) 5604944. Jarak anatara Universitas Teknokrat
Indonesia dengan CV lampung Selaras Dinamis sejauh 6,4 km. Lokasi perusahaan
CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung sesuai dengan Google Maps di
tampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi CV.Lampung Selaras Dinamis
(Sumber : Google Maps, 2020)
4

1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL
Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, dapat memilih
waktu untuk melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan
pada Semester jika sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan, Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 2 bulan dimulai dari
tanggal 20 Juli 2020 s.d 20 September 2020. Waktu pelakasanaan Praktik Kerja
Lapangan di CV.Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung dikarenakan masih
masa pandemic covid 19 , yaitu hari senin sd jum’at pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.
Tabel waktu pelaksanaan PKL dapat di lihat di Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL di CV Lampung Selaras Dinamis

No.

Hari

Waktu Kerja

1.

Senin

09.00 s.d 15.00 WIB

2.

Selasa

09.00 s.d 15.00 WIB

3.

Rabu

09.00 s.d 15.00 WIB

4.

Kamis

09.00 s.d 15.00 WIB

5.

Jum’at

09.00 s.d 15.00 WIB
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Perusahaan
CV Lampung Selaras Dinamis adalah perusahaan yang bergerak dibidang
jasa Advertising dan Promotion Service Event Organization. Event Organizer
Menurut Beatrix (2006), penyelenggara acara merupakan pihak yang mengelola
dan mengatur suatu acara yang diselenggarakan atas permintaan klien (Nadzir,
2016). Perusahaan ini pertama kali di dirikan pada tahun 2015 yaitu oleh Bapak
Ir. Sumardi Ahdah ,Bapak Fadliyansah Cholid,S.E. ,dan Bapak Fajrin El
Marogam,S.E. , .Direktur awal berdirinya perusahaan ini adalah Bapak Fazrin El
Marogam dan sejak tahun 2018 Direktur berganti di pimpin oleh Fadliyansah
Cholid. Perusahaan ini di dirikan berdasarkan asas pertemanan dimana bapak
Fajrin El Marogam dan Bapak Fadliyansah Cholid merupakan teman yang
tergabung dalam club motor awal berdirinya CV Lampung selaras Dinamis
Dengan modal awal senilai 100 (seratus) juta rupiah dimulai dengan penyediaan
jasa sewa media reklame Baliho,Billboard,Bando dan pembuatan plang nama
toko.
Pada awalnya sebelum memulai untuk menjalankan perusahaan ini
sebelumnya Bapak Fadliyansah Cholid pernah menjabat sebagai komisaris di
perusahaan yang bergerak di bidang yang sama di advertising dan promotion
service di CV.Arthamoro Adv kemudian setelah Bapak Fadliyansah Cholid
menjabat sebagai direktur perusahaan ini masuk ke dalam ranah Event Organizer
beliau menjalankan proyek pengadaan acara dimulai dengan proyek Branding
Kabupaten Pesawaran dan dilanjutkan dengan semarak Pesawaran dan event acara
Lampung Fair untuk mengelola anjungan Pesawaran. Bapak Fadliyansah Cholid
resmi memegang kekuasaan sebagai Direktur dan bertanggung jawab sepenuhnya
dan menjadi pemegang saham satu- satunya pada tanggal 23 mei 2018.
Keberhasilan direktur CV Lampung Selaras Dinamis dibuktikan dengan
terpilihnya Bapak Fadliyansah Cholid sebagai Ketua Persatuan Perusahaan
Periklanan Indonesia ( P3I) Provinsi Lampung pada

Konferda (Konfrensi

Daerah)yang diadakan dan di hadiri oleh seluruh pemilik usahan periklanan di

6

provinsi Lampung. Bangunan kantor CV Lampung Selaras Dinamis Bandar
Lampung dapat di lihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Gedung CV Lampung Selaras Dinamis
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
2.2 Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi:
Menjadi perusahaan advertising dan Event Organizer unggul
yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dan dapat bermanfaat
dalam bekerja sama.
2. Misi
a. Memberikan pelayanan total kepada client dan stakeholder .
b. Mengedepankan inovasi serta kualitas pelayanan yang prima.
c. Membuat iklan yag kreatif dan menarik namun tidak
mengesampingkan sisi edukatif
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2.3 Logo Perusahaan
Logo CV Lampung Selaras Dinamis dapat dilihat pada Gambar2.2

Gambar 2.2 Logo Perusahaan CV Lampung Selaras Dinamis

Logo CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung diatas memiliki makna
sebagai berikut:
Logo adalah sebuah karya seni rupa dan tidak bisa lepas dari elemen elemen seni
rupa dasar yang membentuknya,seperti garis ,bentuk ,warna,ruang,dan lain-lain.
1. Bidang yang membentuk kotak dalam logo CV Lampung Selaras
Dinamis melambangkan sebagai ruang atau wadah dalam usaha yang
dijalankan mempunyai sudut yang sedikit melengkung mengartikan
bahwa perusahaan ini adalah wadah yang dapat di koordinasikan. Dalam
kualitas dan teknologi sebagai simbol statis bangunan,kehandalan
,ketertiban .kontruksi dan yang menandakan kedinamisan yang tidak
terbatas serta fleksibilitas.
2. Huruf L mengartikan kata Lampung,Huruf S mengartikan kata Selaras
dan huruf D melambangkan huruf Dinamis . Design Huruf L,S,D yang
tidak putus melambangkan kesatuan nama dalam perusahaan tersebut
memiliki kekokohan dan kekuatan team.
3. Siger yang terletak pada huruf mengartikan siger sebagai kebanggan dari
Provinsi lampung dimana siger memiliki makna kejayaan dan
kemegahan berharap perusahaan ini bisa juga mejadi kebanggan daerah
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lampung sebagai salah satu perusahaan berkembang di provinsi
Lampung ini.
4. Makna dari kata Lampung Selaras Dinamis adalah selaras memiliki arti
suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan
batin serta kesesuaian atau kesamaan antar semua unsur pendukung agar
menghasilkan ketetrpaduan yang utuh selain itu dinamis memiliki arti
suatu atau kondisi yang terus menerus berubah bergerak secara aktif dan
mengalami perkembangan.
5. Warna hitam pada tulisan logo diartikan dan bermakna melambangkan
ketegasan,profesional,dan kredibilitas sebuah produk.
6. Warna biru pada tulisan bermakna sebagai kesan yang memawa
ketenangan , kedamaian,dan keindahan.
7. Warna kuning pada tulisan bermakna membawa kesan kebahagiaan dan
kejayaan dalam sebuah industri yang kreatif dalam branding produk.

2.4 Struktur Organisasi CV.Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung

Gambar 2.3 Struktur Organisasi CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung
Berikut ini adalah data kepegawaian pada CV Lampung Selaras Dinamis :
1.Direktur

: Fadliyansah Cholid

2.Staff Administrasi

: Windy Oktavia
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Ratna Sari Dewi
3.Staff Design

: Rudi Rahmadi

4.Workshop

: Ahmad makendru

2.5 Fungsi Unit Kerja CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung
Dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing bagian kerja dalam struktur
organisasi CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung yang akan dijelaskan
secara umum sebagai berikut :
2.5.1 Bagian Staff Administrasi
Tugas dari bagian Staff Administrasi adalah :
1.

Mengelola administrasi pemberkasan perusahaan.

2.

Merekap data keuangan Perusahaan.

3.

Mengurus pajak PPN dan SPT bulanan dan tahunan.

4.

Pembuatan PO (Purchase Order), faktur , invoice, kwitansi.

5.

Merekap absen dan gaji karyawan.

6.

Membuat surat penawaran,surat perjanjian,surat sewa media.

7.

Visit ke kantor kantor terkait dan follow up pekerjaan.

2.5.2 Bagian Staff Design
Tugas dari bagian Staff Design adalah :
1. Membuat Design Proyek atau Design Banner.
2. Mengirim file hasil design ke media partner percetakan.
3. Membuat laporan hasil pemasangan.
4. Membuat laporan data cetakan.
2.5.3 Workshop
Tugas dari bagian Workshop adalah :
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1. Memasang Banner pada media Billboard atau bando.
2. Membuat media pesanan.
3. Membuat Report hasil pemasangan dan pekerjaan.

2.6 Program Kerja CV.Lampung Selaras Dinamis
Membangun kerjasama dengan mitra secara professional dengan berbagai pihak
baik instansi pemerintah maupun swasta.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

WINDY OKTAVIA
NPM 17311209

3.1.1 Bidang Kerja
Pada saat Praktik Kerja Lapangan penulis ditempatkan oleh pimpinan
perusahaan (Direktur) yaitu Bapak Fadliyansah Cholid di Bagian Administrasi
Umum dan Administrasi Keuangan ketika pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
selama 2(dua) bulan di CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung.
Beberapa tugas yang dikerjakan penulis ketika berada di bagian administrasi
umum dan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
a. Mengarsipkan dokumen penting perusahaan.
b. Mengarsipkan bukti kas masuk dan bukti kas keluar.
c. Membuat laporan keuangan.
d. Membuat laporan PPN dan SPT.
e. Membuat surat penawaran , surat perjanjian, surat sewa media.
f. Pembuatan PO (Purchase Order), faktur , invoice, kwitansi.
g. Melakukan transaksi perbankan.
3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Selama penulis melaksanakan kegiatan PKL, penulis ditugaskan untuk
membantu pekerjaan yang ada di bagian administrasi umum dan administrasi
keuangan. Adapun tugas-tugas yang penulis lakukan, yaitu:
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di CV Lampung Selaras
Dinamis Bandar Lampung penulis ditempatkan di bagian administrasi umum dan
administrasi keuangan yang ditugaskan oleh Bapak Fadliyansah Cholid untuk:
a. Mengarsipkan dokumen penting perusahaan.
Pengarsipan dokumen penting perusahaan untuk mempermudah pencarian
saat akan dibutuhkan dalam kegiatan usaha perusahaan meletakkan di
tempat yang aman dan terkunci di lemari yang tertutup. Menurut Surojo
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tahun 2006 Pengarsipan adalah surat pekerjaan kantor atau pekerjaan tata
usaha yang banyak di lakukan oleh setiap badan usaha baik dalam sektor
pemerintahan maupun usaha swasta (Dspace.uii.ac.id, 2017). Pada
perusahaan CV Lampung Selaras Dinamis yang dilakukan penulis dalam
pengarsipan berkas penting perusahaan dimana berkas yang di arsipkan
adalah seperti dokumen surat pendirian perusahaan meliputi akte notaris
pendirian,surat izin usaha,dan surat surat penting seperti surat masuk dan
surat keluar perusahaan,dan arsip kwitansi. Dokumen di letakkan dalam
map yang ditandai dengan note di masukkan kedalam lemari atau bindex.
Contoh Tempat Arsip Dokumen Penting Perusahaan dapat dilihat pada
sebuah Gambar 3.1

Gambar 3.1 Tempat Arsip Dokumen Penting Perusahaan
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b. Mengarsipkan bukti kas masuk dan bukti kas keluar .
Pengarsipan bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk menjadi data
pengelolalaan arus kas harian dan memudahkan untuk rekap data
keuangan. Bukti kas keluar dibuat pada saat perusahaan mengeluarkan
biaya untuk operasional dan kebutuhan kantor. Bukti kas masuk dibuat
pada saat perusahaan menerima pembayaran dari rekanan atau pembeli
jasa. Contoh bukti kas keluar dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Contoh
bukti kas masuk dapat dilihat pada Gambar 3.3

Gambar 3.2 Bukti Kas Keluar Perusahaan

Gambar 3.3 Bukti Kas Masuk Perusahaan
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c. Membuat laporan keuangan .
Laporan keuangan adalah komponen penting dalam menjalankan suatu
kegiatan bisnis , di sebuah perusahaan biasanya laporan keuangan dibuat
dalam ringkasan laporan harian,bulanan,tahunan seperti laporan arus
kas,laporan neraca dan laporan laba rugi. Terdapat juga laporan keuangan
kegiatan per masing masing proyek tak lupa di masing masing laporan di
berikan lembar pengesahan sepengetahuan pimpinan perusahaan.

Pada

CV

Lampung

Selaras

Dinamis

laporan

keuangan

dibuat

menggunakan microsoft excel pada computer.pada gambar dibawah ini
adalah contoh arus kas. Catatan laporan keuangan ,laporan keuangan yang
lengkap akan menyertakan atas laporan yang menyertakan item
penanggung jawab perusahaan (www.gpu.id, 2019) .Contoh Laporan
Keuangan dapat dilihat pada Gambar 3.4

Gambar 3.4 Laporan Keuangan Perusahaan
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d. Membuat laporan PPN
Laporan PPN di laporkan setiap sebulan sekali sebelum tanggal 20 dibulan
berikutnya di laporkan melalui aplikasi yang diterbitkan di direktur
jenderal pajak laporan PPN atau disebut laporan masa adalah pengenaan
pajak 10% pada setiap transaksi yang dilakukan antara DPP penyedia dan
pembeli.
PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi
maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam
transaksi sehari-hari. Sebab, dalam PPN, pihak yang menanggung beban
pajak adalah konsumen akhir/pembeli. Laporan PPN dibuat pada aplikasi
yang di sediakan Direktorat Jenderal Pajak yang bernama E-faktur untuk
mendapatkan kode biling yang akan dibayarkan melalui bank atau kantor
pos Indonesia untuk mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan
Negara). Setelah mendapatkan NTPN di laporkan kembali di aplikasi yang
bernama E-SPT sebagai dasar telah membayarkan kewajiban pajak PPN
perusahaan.
Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa
menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk
tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam
Bahasa Inggris yakni Value Added Tax (VAT). (Jenderal, 2018).Contoh
Laporan PPN dapat dilihat pada Gambar 3.5
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Gambar 3.5 Laporan PPN Perusahaan
e. Membuat Surat Penawaran
Surat penawaran dibuat sebagai media untuk menawarkan barang atau jasa
baik yang diminta atau di buat kepada calon pelanggan. Surat Penawaran
Harga Surat penawaran berisi penawaran suatu barang atau jasa kepada
perseorangan atau perusahaan. Surat penawaran sering disebut juga surat
jual. (Prasetiya, 2009). Surat penawaran ini berisi tentang menawarkan
sebuat produk media reklame CV Lampung Selaras Dinamis dan
penawaran kerjasama .Contoh Surat Penawaran dapat dilihat pada
Gambar 3.6
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Gambar 3.6 Surat Penawaran

f. Membuat Surat Perjanjian
Surat Perjanjian surat kerjasama yang dilakukan untuk keterikatan kontrak
kegiatan usaha sebagai landasan kepercayaan satu sama lain juga sebagai
dasar hukum jika terjadi ketidaksesuain kerjasama yang telah dibuat di
awal perjanjian. Pada CV Lampung Selaras Dinamis surat perjanjian
dibuat biasanya atas perjanjian untuk sewa media reklame dengan
konsumen dan surat perjanjian sewa lokasi media reklame dengan pemilik
lahan. Contoh surat perjanjian dapat dilihat pada Gambar 3.7
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Gambar 3.7 Surat Perjanjian Sewa Media Reklame
g. Melakukan Transaksi Perbankan
Transaksi perbankan yang dimaksud adalah melakukan pengambilan uang
atau penyetoran uang ke bank pemerintah maupun konvensional. Sesuai
dengan undang - undang perbankan no.7 tahun 1992 tentang perbankan
yang telah diubah menjadi undang – undang no.10 tahun 1998, yang
menjelaskan pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak dibidang
jasa (Indonesia, Ikatan Bankir;, 2012). Pada CV Lampung Selaras Dinamis
penulis melakukan kegiatan seperti penarikan dan penyetoran uang di
Bank terdekat.Contoh Slip Penyetoran dapat dilihat pada sebuah Gambar
3.8
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Gambar 3.8 Slip Penyetoran
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3.1.3

Kendala Yang Dihadapi

Selama melakukan kegiatan di Bagian Administrasi umum dan
Administrasi

Keuangan

sebagai

Staff

Administrasi

Umum

dan

Administrasi Keuangan. Penulis mendapatkan kendala yaitu :
Selama melakukan kegiatan dibagian Administrasi, penulis mendapatkan
kendala menghabiskan waktu yang cukup lama pada saat pencarian berkas
arsip data karna kegiatan pencarian arsip data masih dilakukan secara
manual dengan oriented mencari berkas dalam bentuk kertas yang telah di
arsipkan di dalam tempat penyimpanan berkas yang terdapat dalam
tumpukan berkas berkas dikarnakan space ruangan yang minimum.
3.1.4

Cara Mengatasi Kendala

Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis, maka penulis dapat
memberikan solusi:
Berdasarkan kendala yang dialami selama masa Praktik Kerja Lapangan,
Penulis menyarankan untuk menambahkan suatu tempat penyimpanan
berkas. Berdasarkan kendala penulis memiliki saran untuk mengatasi cara
pengarsipan data atau pemberkasan dilakukan dengan E-filling yaitu
pemberkasan elktronik. Cara ini dengan langkah membuat folder di dalam
google drive lalu mebuat spreadsheet pada Google Drive kemudian
masukkan file yang akan di arsip terlebih dahulu dengan cara dokumen di
scan menggunakan scanner. Kemudian setalah dokumen di scan dokumen
di inputkan kedalam Google Drive dan di buat link agar dokumen ketika
dibutuhkan mudah untuk di dapatkan dengan cara di download. Perbedaan
antara arsip elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa arsip
elektronik pada dasarnya diciptakan dalam suatu konteks transaksi atau
bisnis dan disimpan sebagai bukti dari aktivitas bisnis tersebut, yakni ia
memiliki tujuan evidensial,sedangkan dokumen elektronik umumnya
diciptakan dan dikelola menggunakan berbagai data dan sarana
manajemen dokumen,seperti perangkat lunak Manajemen Dokumen
Elektronik(EDMS). (M.rustam, 2019).
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Pembuatan folder Google Drive dapat dilihat pada Gambar 3.9

Gambar 3.9 Pembuatan folder Google Drive
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Pembuatan Spreadsheet dapat dilihat pada Gambar 3.10

Gambar 3.10 Pembuatan Spreadsheet
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Isi dalam folder Google Drive dapat dilihat pada Gambar 3.11

Gambar 3.11 Isi dalam folder Google Drive
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Link yang telah di letakkan didalam Spreadsheet Google Drive dapat dilihat

Pada Gambar 3.12

Gambar 3.12 Link Pada Spreadsheet
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BAB IV
KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di CV Lampung Selaras
Dinamis Bandar Lampung, Kesimpulan yang dapat saya sampaikan sebagai
berikut :
Selama penulis melaksanakan PKL penulis mendapatkan pengetahuan
tentang bagaimana etika berkerja seperti cara berbicara dengan rekan
kerja, dan saling menghormati satu sama lain. Penulis mampu menerapkan
ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan seperti Microsoft Office
dan kesekretarisan yang di dalamnya memberikan pengetahuan bagaimana
penampilan dan etika seseorang yang baik dalam menghadapi dunia kerja.
Selama melaksanakan PKL penulis melaksanan kegiatan Mengarsipkan
dokumen,membuat surat menyurat seperti surat penawaran surat perjanjian
melakukan pelaporan PPN dan melakukan kegiatan transaksi penarikan
dan penyetoran uang di Bank.
.

4.2 Saran
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kurang lebih 2 bulan di
CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung saran yang ingin saya
sampaikan:
1. Penulis menyarankan dan berharap kepada CV Lampung Selaras
Dinamis Bandar Lampung untuk

selalu berbenah menambah dan

memperbaiki kebutuhan kantor untuk menunjang kegiatan perusahaan.
2.

Menyediakan ruangan diikuti space yang lebih memadai guna kegiatan
usaha perusahaan baik dalam penyimpanan asset dan berkas berkas
perusahaan.
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